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W lipcu prowadzone były kontrole deklaracji podat-
kowych związanych z powierzchnią gruntów i budyn-
ków, od których płacony jest podatek od nieruchomości. 
Niestety, kontrole te wykazały liczne nieprawidłowości,

Burmistrz Miasta Puszczykowa apeluje o dokony-
wanie uaktualnień powierzchni będącej podstawą na-
liczenia wysokości podatku. Zgodnie z art. 6 ust. 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), podatnicy zo-
bowiązani są powiadomić urząd o każdej zmia-
nie mającej wpływ na wysokość podatku, w cią-

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej 
działki nr: 1021/6 i 1022/6, położonej przy ulicy 
Niwka Stara/Jaskółcza.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczy-
kowa uchwały nr 27/07/V z dnia 11 kwietnia 2007 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo-
ści obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej 
przy ulicy Niwka Stara/Jaskółcza.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, w terminie do dnia 
10.09.2007 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicą So-
bieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167 a terenem 
lasu WPN, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 5.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały nr 215/06/
IV z dnia 06.06.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicą 
Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167 a terenem 
lasu WPN, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 5.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, w terminie do dnia 
10.09.2007 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Podatki
gu 14 dni od dnia zaistnienia takich okoliczności. 
Dokumenty można składać w Urzędzie Miasta Pusz-
czykowa w budynku B pok. nr 4. w godzinach pracy 
urzędu. Wszelkich niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi 
udzielą państwu pracownicy organu podatkowego

Przeprowadzane w tym roku kontrole podatkowe 
są wstępem do kompleksowej kontroli wszystkich nie-
ruchomości, której celem będzie ustalenie wszystkich 
zmian w powierzchniach zgłoszonych do opodatko-
wania ze stanem faktycznym.  Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa, Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Obwieszczenie burmistrza miasta Puszczykowa

W związku z apelem Fundacji „Zwierzęta i my”, 
zamieszczamy informację o możliwości bezpłatnej 
sterylizacji suczek i kotek. Akcja ma zapobiegać nie-
kontrolowanemu rozrodowi zwierząt i w następstwie 
porzucaniu niechcianych szczeniąt i kociąt.

Najbliższe człowiekowi zwierzęta: psy i koty, cierpią z po-
wodu bezmyślnego, nadmiernego ich rozmnażania. Szcze-
nięta i kocięta znajdują nabywców jako chwilowe zabawki, 
po czym zapełniają schroniska. Trzeba to zmienić. Wszyscy, 
którym los naszych przyjaciół nie jest obojętny mogą zjedno-
czyć swe siły w duchu idei Alberta Schweitzera: „szacunku 
dla każdego życia”.

Aby zapobiegać niekontrolowanej rozrodczości, 
Fundacja „Zwierzęta i my” finansuje w przychodniach 
weterynaryjnych wykonywanie zabiegów steryliza-
cji suczek i kotek metodą mołoinwazyjną. Wystarczy 
tylko zgłosić się do Fundacji, żeby uzyskać więcej in-

Bezpłatna sterylizacja zwierząt

formacji. Bezpłatna sterylizacja suczek i kotek  
tel.: 061 814 28 19, 061 847 62 85

Urząd Miejski w Puszczykowie popiera tę akcje 
i zachęca do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
sterylizacji zwierząt. 

Pieski wyrzucone przez płot na teren szkoły w Buku. Jeden z nich zwich-
nął przy tym nóżkę. Jest to skutek niekontrolowanej rozrodczości suczek.


